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آنی -بسيارمهم
جناب آقای دکترنوبخت
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزير محترم کشور و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترشريعتمداری
وزيرمحترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر دژپسند
وزير محترم اموراقتصادی و دارائی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترخاوازی
وزير محترم جهاد کشاورزی وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس زنگنه
وزيرمحترم نفت وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر نمکی
وزير محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر مونسان
وزيرمحترم ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی و عضوستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکترکالنتری
رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر کميجانی
رئيس کل محترم بانک مرکزی و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای دکتر شريعتی
رئيس محترم سازمان ملی استاندارد ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای مهندس شافعی
رئيس محترم اتاق بازرگانی،صنايع ،معادن وکشاورزی ايران وعضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای عبداللهی
رئيس محترم اتاق تعاون ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
جناب آقای ممبينی
رئيس محترم اتاق اصناف ايران و عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
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با سالم واحترام
موضوع:ابالغ مصوبات جلسات  744و 741ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با سالم واحترام؛پیرو دعوتنامه هاا مارا  05/154701ماو
مو

1755/7/05ومارا 05/110171

 ،1755/0/7به استحضا می ساند؛

يکصدوبيست ودومين ويکصد و بيست و سومين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد،به اساتناد مااد  )01قاانو
موان تولید قابتپذیروا تقا نظام مالی کشو وآئین نامه اجرایی آ
درتهران وجلسه تکميلی آن در روزجمعه مور

اعضا ستاد،تصریرا

عا

،روزچهارشننبه منور 7266/62/41

 7266/0/8دراستان خوزستان برگزا وپس ازبر سی وطرح نظارا

زیراتخاذکه جهت اجراء د موعد مقر ،ابالغ میگردد:

الف) -حل وفصل مشکالت گروه ملی فوالد ايران
 -1درخصوص مشکالت تامين مواد اوليه واحد توليدی و فروش محصولدر بورس با توجه به پيشنهاد ارائه شده از سوی نماينده سازمان ايميندرودر جلسنه
دبيرخانه وستادمقررشد:

 -1/1با هدف تامین مواد اولیه واحاد ،ايميدرو نسبت به برگزا
عوالد ،مرکت عوالد خوزستا و بانک ملی ایرا

جلسه ا با حضو نرایندگا مارکت ملای

بعنوا سهامدا عرد ) اقدام ،تا با تعاما و تاااهط طارعین

امکا استااد از مواد اولیه اعتبا

برا بنگا عراهط مود.

 -1/0ايميدرو؛پس ازانجام تشریاا

قانونی مو دنیاز ،هراهنگی الزم جهات عاروم محصاوال

وپذیرم ضرانت نامه بانک ملی د بو

کاال ا بعر آو د.

 -1/1معاونت امو معاد وصنای معدنی وزا
واحد تولید ،نسبت به بر سی ومساعد

د باو

صنعت ،معد وتجا

،برا تامین خو اک مو د نیاز ایان

قانونی الزم اقدام،تا مرکت برا اجرا تعهدا

خود با چاال

مواجه نشود.
 -0درخصوص پرونده فی مابين واحد وبانک های مسکن،ملی ايران وصنعت ومعدن ،مقررشد:

 -0/1به منظو ح و عص اختالعا عی مابین د کریسیو سیدگی به اختالعا

گررکی ،بانکهنای عاملممسنکن ،ملنی اينران

وصنعت و معدن) که هرگونه ادعا ا ز اعط ازبیشبود یاکربود کاال نسبت به واحد دامته اند،مواعقت خاود ا
مبنی برطرح مجدد پروند این واحد د کریسیو مذکو اعالم نرود و مکاتباا
بعر آو ند.
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 -0/0سازمان تعزيرات حکومتی؛ با توجه به تواعقا
کریسیو

سیدگی به اختالعا

به عر آمد د جلسه ،نسبت باه ا جااع پروناد هاا باه

گررکی ،اقدام نراید.

 -0/1گمرک ايران از طریق کریسیو

سیدگی به اختالعا

گررکی،نسبت به بر سی مجددکلیه پروند هاا

واحد د باز زمانی یک ماهه اقدام کرد ونظر نهایی خود ا اعالم می نراید.
 -0/7مصوبا

کریسیو مذکو برا تااهط بانک ها وواحد،مالک عر خواهد بود.میزا تاناس وتقسای

بدهی ها د تااهط سه جانبه بین بانک ملی ایرا ،بانک عام ومرکت ،تعیاین خواهاد مد.د صاو
توس واحد،پروند به سازما تعزیرا

اجرا مااد تااهرا

عادم

حکومتی ا جاع مد تا مسایرقانونی خاود ا

طی نراید.
 -0/0باتوجه به نظرمساعدسازما تعزیرا

حکومتی،چنانچه مرکت ،پروند تعزیراتی دیگر دا د ،ضرو

است،د اسرع وقت ضرن مراجعه به این سازما ویا معب استانی آ ،اقادام الزم ا بعرا آو د.ضارناه باه
وند ععالیت وامتغال موجود واحد،تا زما تعیین تکلیا

منظو جلوگیر ازایجاد اختالل د

عوق ،واحد موصوف مشرول محرومیت هاومحدودیت ها مقر نامی ازبدهی غیرجا

موضاوعا

نخواهد بود.

 -1درخصوص رفع تعليق کارت بازرگانی شرکت ،با توجه به اقدامات وتمهيدات زير،مقرر شد؛ دفترمقررات صادرات و واردات
وزارت صمت ،نسبت به رفع تعليق کارت بازرگانی شرکت اقدام نمايد:

 -1/1با توجه به د یاعت مصوبه مو ا تامین استا  ،مبنی برتعلیاق یکسااله محادودیت چاک برگشاتی،
محدودیتی ازاین حیث برا

ع تعلیق کا

 -1/0بانک ملی ايران؛ با عایت مقر ا

وجود ندا د.

ماد  )104قانو مالیا

ها مستقیط ،نسبت به ا ائه تضاامین الزم

نزد سازما امو مالیاتی اقدام کرد ،تا امکا تقسی بدهی مرکت برا تعیین تکلی
ومحدودیت تردید کا

مطالبا

مالیاتی عاراهط

باز گانی ع مود.

 -1/1بانک ملی ايران؛نسبت به ا ائه تضامین الزم نزدسازما تامین اجتراعی اقدام کرد ،تا امکا تقسی بدهی
مرکت برا تعیین تکلی

مطالبا

تامین اجتراعی عراهط مد ومحدودیت تردیدکا

باز گانی ع مود.

 -7درخصوص چک های برگشتی واحد مقررشد:

ايميدرو؛با هرکا

استاندا

خوزستا ،ظرف مد

یک هاته،با برگزا

جلسه با واحد تولید و کلیه اعراد

دا ند چک برگشتی از واحد،به ویژ مرکت عوالدخوزستا ،نسبت به تعیین تکلی
قبلی ونحو پرداخت بدهی ها اقدام نراید.

-0

درخصوص بدهی های ارزی واحد توليدی مقررشد:
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 -0/1بانک ملی ايران؛با هرکا

بانک مرکز  ،طی یک ما ،نسبت به برگزا

که نسبت به پرداخت هرنوع تسهیال
بازپرداخت ا ز براسا

جلسه با سایربانک ها عاملی

ا ز به این مرکت اقدام نرود اند ،برا تعیین میو محاسابه نار

قوانین ومقر ا  ،نوع قرا دادهاونحو بازپرداخت اقساط،اعط از دو تناس ومد

زما بازپرداخت اقدام نراید.
 -0/0برا تعیین تکلی
محاسبا

نحو بازپرداخت ومیو محاسبه نر ا ز،بانک ملی ایرا ،نسبت به مکاتبه با دیاوا

کشو اقدام کرد تا پاسخ دیوا محاسبا ،مبنا تصریط گیر برا بازپرداخات تساهیال

از

مرکت قرا گیرد.
 -0درخصوص بدهی های ريالی واحد توليدی مقررشد:

 -6/1بانک های عامل؛ طی مد
مصوبا

دوهاته نسبت به ا ائه گزا م عرلکرد اقداما

صو

گرعته برا اجارا

قبلی ستاد وکا گرو ملی ع موان تولید این مرکت به دبیرخانه اقدام نرایند.دبیرخانه نیزنسبت به

تحلی وآسیب مناسی وضعیت اجرا مصوبا
 -0/0متقاضی؛ظرف مد

برا این مرکت اقدام ونتیجه ا به ستاد منعکس نراید.

یک هاته،نسبت به ا ائه برنامه عرلیا

آتی تولید وبرنامه مالی بازپرداخت بدهیها

به بانکها عام اقدام نراید.
 -0/1به منظو جلوگیر ازاختالل د ععالیت واحد تولید وضرو
واحد به صو

ح وعص وتعیاین تکلیا

هرزما ،بانک های عامل با محوريت بانک ملی ايران بانک هاا تجا

پاسا گاد،صنعت ومعد ،صاد ا ایرا وملی ایرا ) ،ظرف مد

پروناد

،ملت،مسکن،کا آعرین،سا،ه،

د وزپس ازد یاعت برنامه واحد ،به صاو

هرزما با اعطا حداق  10ما تناس ،نسبت به تقسی بادهی ،حاداق  0سااله وبادو پای

پرداخات،

اقدام نرایند.بانک ملی ايران،پیگیر ها الزم ا د این خصوص به عر آو د وتا یخ دقیق مروع عرآیند ا
به دیگربانک ها اعالم می نراید.ضرناه با تعیین تکلی
ومحدودیت ها مقر ا
تبصره م -)7د صو

نامی ازبدهی غیرجا

وضعیت بدهی،متقاضای ازمارولیت محرومیات هاا

مستثنی می گردد.

عدم انجام تعهد ازسو مدیو ،بانکهای عامل مرتبط مای توانناد وعاق مقار ا

مرکز  ،نسبت به اجرا اقداما

برا د یاعت مطالبا

تبصره م -)4با عنایت به اینکه عدم اجرا تکالی

باناک

اقدام نرایند.

هریک ازبانک ها ،منجربه ایجاد خساا

می گردد،د صو تی که هریک ازبانک ها پس ازابالغ مصوبه ساتاد ازاجارا مصاوبا

د ساایربانکهاا
اساتنکاف نرایناد،

موضوع ازطریق دبيرخانه ستاد جهت بر سی موضوع،به مراج قضایی وباز سی ذیرب مانعکس مای گاردد.
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بانک مرکزی؛مکل
نظا

است،برحسن اجرا تکالی

وپیگیر ها الزم امعرول دا د.

 -0 /7بانک های عامل؛با هدف ا ائه خدما
اقداما

تعیین مد برا بانک ها،تامرحله خارو واحاد ازبحارا ،

بانکی به این واحد ،تا زما تعیین تکلی

اجرایی،د ا تباط با تعیین تضامین مرکت حداکثرمساعد

 -4با توجه به قطعی برق واحد واختالل د

بادهی ،ضارن توقا

ا بعر آو ند.

وند تولید بنگا ،مقر مد؛وزارت نيرو؛نسبت به اعرال ما

ماا

تناس برا پرداخت اقساط بدهی ها قبلی مرکت که برا هزینه ها برق تااهط مد بود،اقدام کند.
 -8جهت تولید مسترروجلوگیر ازاختالل د
برنامه یز بلندمد
ايميدرو با دعو

وند تولید وامتغال ،د خصوص تعیین تکلی

اساسی بارا

واحد وعروم سهام به زنجیر عوالد مقر مد:

ازسهامدا ا عرد ،کا گرو تسهی استا خوزستا وسایردستگا ها ذیرب ،مراج نظا تی

و واحدها تولیدکنند عوالد ،ضرن تهیه پیشنهادا
نراید تا د صو

اجرایی،نتیجه ا به مراج ذیارب ودبیرخاناه مانعکس

صدو مجوزها قانونی مو د نیاز،اقداما

الزم برا تعیین تکلی

نهایی مالکیت بنگاا

انجام مود.
 -9با توجه به نظرمساعد دادستا عرومی وانقالب مرکزاستا  ،مقر مد؛مرکت مرحی ازکلیه پروناد هاا
حقوقی وقضائی خود ا که د مراج قضائی د حال سیدگی است تهیه کرد وحداکثرظرف مد
به دادستانی مرکزاستا ا ائه نراید.دادستانی مرکز استا نیزد تعام با سایربخ
مساعد

وهرکا

الزم ا د جهت جلوگیر ازتوقی

دوهاتاه

ها ذیرب د قو قضائیه،

اموال مرکت واخاتالل د

وناد تولیاد واماتغال

مرکت به عر می آو د.
 -15با عنایت به اینکه بانک ملی ايران ،سهامدا اصلی واحد محساوب مای گاردد؛ لاذا مسا ولیت ونظاا
براجرا مصوبا

مرتب با این واحد،برعهد بانک ملی می بامد.د صو

مذکو  ،بانک مرکز هرکا
ضرناه؛چنانچه هریک ازمصوبا

ضرو

وبنا باه اعاالم باناک

الزم ا د این زمینه به عر می آو د.
ستادتسهی و ع موان تولید د ا تباط با این واحد تولید ،اجرایی نشاد

ومنجربه بروزاختالل د وند تولید وامتغال مرکت گردد،اعضاء ذیرب هیأ مادیر بانک ملی اينرانتوسا
دبيرخانه ستاد به دستگا قضایی معرعی می گردند.
ب) -حل وفصل مشکالت شرکت نورد ولوله اهواز
 -11درخصوص بدهی تامين اجتماعی شرکت که مرتبط با قبل از واگذاری به بخش خصوصی می باشد ،مقرر شد:
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 -11/1باعنایت به اینکه،بدهی واحد به سازما تامین اجتراعی،مرتب با زما قب ازواگاذا
بخ
مطالبا

مارکت باه

خصوصی می بامد،پروند جهت سیدگی موضوعِ انتقال دیو از متقاضای باه دولات وتهااترآ باا
سازما تامین اجتراعی از دولت،د کميته حقوقی و قضائی ستاد ،با حضو نرایندگا معاونات حقاوقی

ئیس جرهو و سازما ها برنامه وبودجه ،تامین اجتراعی وخصوصیساز مطرح،ترهیادا

الزم اتخااذ

ونتیجه به دبیرخانه ستاد اعالم گردد.

 -11/0با توجه به اینکه مرکت توا پرداخت بدهی ها معوقه سازما تامین اجتراعی ا ندا د ،مقر مد ادا ک تامین
اجتراعی استا مدا ک و مستندا مربوطه ا جهت تقسی  05ماهه مساو به سازما مذکو ا سال و سازما د اسرع وقت و
طی حداکثر دو هاته ،مجوز تقسی  05ماهه ا به استا ابالغ کند و تا زما تعیین تکلی

موضوع ،اقداما اجرایی سازما

متوق می گردد.
 -10درخصوص مشکل بدهی واحد به بانک های سپه،ملی وملت که مرتبط با قبل ازواگذاری شنرکت بنه بخنش خصوصنی
می باشد،مقررشد:

-10/1بانک های عامل؛ ظرف مد
مطالبا

خود ومستندا

یک هاته،اسناد،مدا ک ،مکاتبا

انجام مد باسایرحوز ها بارا وصاول

مربوط به میزا دقیق اص بدهی ،قط سودوجرایط مارکت ا باه دبیرخاناه ساتاد

منعکس نرایند.مرکت نیزمستندا

مرتب ازجرله مستندا

حسابرسی برا تعیین میزا بدهی ا به دبیرخانه

ستاد منعکس نراید.
 –10/0دبيرخانه ستاد؛اسناد ومدا ک جر آو

مد ا به کریته حقوقی وقضائی ستاد منعکس مای نرایاد،

تا موضوع باحضو نرایندگا سازما برنامه وبودجه،سازما خصوصی سااز ومعاونات حقاوقی یاسات
جرهو

 ،مو د سیدگی قرا گرعته وترهیدا

الزم اتخاذ ونتیجه اعالم گردد.

 -11درخصوص بدهی واحد به سازمان ايميدرو مقررشد:

 –11/1باتوجه به دستو

وزير محترم صنعت ،معدن وتجارت برروی نامه شماره  87887مور 99/76/47

ئیس محترم

کریسیو صنای و معاد مجلس مو ا اسالمی وتاکید نرایندگا محترم مجلس مو ا اسالمی موضوع
مکاتبه مرا

 11405مو

 1755/0/00ئیس محترم کریسیو صنای و معاد مجلس مو ا

ومرای

واحد تولید ،

سازما

ایرید و ،با نظرمساعد ،نسبت به بخشودگی جرائط د صو

سازمان ايميدرو

نسبت به تقسی

تصریطگیر نراید.
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 –11/0متقاضی نسبت به عرضه مستررمحصوال
ازسو وزا

صنعت ،معد و تجا

تولید خود د بو

کاال ،متناسب باا برناماه اعالمای

اقدام نراید.

ب) -حل و فصل مشکالت شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه ،در اجرای دستور دادستانی کل کشور مموضوع نامه
شماره  9666/08472/7199/72مور  99/76/41معاون محترم قضايی دادستان کل کشور)
 -17درخصوص تأمين آب مورد نيازمزارع تحت کشت نيشکروسايرمحصوالت کشاورزی،مقررشد:

به منظو حاظ امتغال وتوسعه پایدا د مرکت کشت وصنعت هات ت،ه وجلوگیر ازبحارا کااه
مکرد ما ها آتی ،استانداری خوزستان ؛با هرکا

نیرو وبراسا

وزا

مرکت وهرچنین ملحوظ نظرقرا داد مرای خشکسالی وتن
الزم ا برا تعیین تکلی

د استا ،تصریرا

مستندا

تولیاد

قاانونی ماو د ادعاا

ها آبی موجاود د ساطک کشاو و باویژ

وابالغ برنامه تامین سهریه آب مرکت اتخااذ ومراتاب ا باه

مراج ذیرب ابالغ نراید.
 -10درخصوص ضرورت تعيين تکليف رفع تعهد ارزی شرکت مقررشد:

با توجه به اظها ا

مرکت؛ مبنی بر وا دکرد تجهیزا

پیام که منجربه بروزخسا
هرکا

به واحد تولید وپرداخت هزینه سنگین دمو اژ مای گاردد،باننک مرکنزی ،باا

مراج ذیرب از جرله گررک،بانک عاما  ،وزا

اقتصاد ،دعتر مقر ا
برگزا

ثبت ساا م مد ودپوآ د گررک منطقاه ویاژ

صاد ا

و وا دا

وزا

جهادکشااو ز ،دبیرخانه منااطق آزاد وویاژ

صرت ومنطقه ویژ پیام ،طی مد

جلسه ا با هدف بر سی پروند برا تعیین تکلی

ع تعهدا

یک هاته،نسابت باه

ا ز مرکت واقاداما

ماو د

نیاز برا ح وعص این پروند ترخیص د منطقه ویژ ویا ترخیص د سرزمین اصلی)،اقدام ونتیجه ا باه
بانک عام ومراج ذیرب ابالغ نراید.
 -10با عنایت به گزا م نرایندگا وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،مبنی برتاخیرد پرداخت حقوق و مزایاا
سااه ماهااه اخیرکا کنااا ماارکت ونظربااه طاارح پرونااد ماارکت د مراجاا قضااایی ،مقر مااد؛
وزا

موصوف؛ ظرف مد

یک هاته ،نسبت به پیگیر موضوع پرداخت حقوق معوق کا کنا از

اموراقتصادی ودارائی وسازمان خصوصی سازی،اقدام ونتیجه ا به دبیرخانه ستاد واستاندا

وزارت

خوزساتا مانعکس

نراید.

-14

استانداری

خوزستان ،موظ

است؛ د اجرا

موضوع نامه مرا

 9555/08017/1199/17مو

 99/15/04معاو محترم قضایی دادستا ک کشو  ،با استااد ازظرعیت ها قانونی کا گرو استانی ،نسبت
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به سیدگی وح وعص مسائ و مشکال
مرکت ،میزا تولید وامتغال صو
صو

بخ

تولید این مرکت اقدام نراید ،تا اختاللی د

ن،ذیرد.گزا م اقداما

مسترربه مراج ذیرب ازجرله وزا

و وضعیت مرکت ازسو

صنعت ،معد وتجا

وند ععالیت
استاندا

منعکس می گردد.

 -18سیدگی به مسائ و ع موان تولید وامتغالزایی مرکت که به منظو جلوگیر از بروزتبعا
عدم تولید وامتغال د این واحد است ،ناعی و مان

به

سیدگی به موضوعا

مرتب

نامی از

با این مرکت ازسو

مراج نظا تی وقضائی نری بامد.
ت) -حل وفصل مشکالت حوزه معدن در استان خوزستان

درخصوص واردات ماشين آالت معدنی برای توسعه فعاليت های معدنی و افزايش اشتغال دراينن اسنتان ،نظرباه بر سای
جوانب قانونی موضوعا
نهایتاه به موجب پیشنهادا

مرتب  ،توس کا گروهی به یاسات معاونت امورمعادن وصنايع معدنی وزارت صنمت،
کا گرو

موصوف ،مقررشد :

 -19د اجرا بخشنامه مرا  05/07040ماو
ضواب ومرای وا دا

مامین آال

بخ

1755/0/19وزا

،د خصاوص

صانعت،معد و تجا

معد وعق مواد  159و 115آیین نامه اجرایای قاانو معااد )،

با توجه به مرای خاص استا خوزستا ازحیث پتانسی ها معدنی جهت گارو هاا  1، 0، 1و  0ماواد
معدنی،ماخص ها تعیین مد معادل  %05میو ها عوق الذکر لحاظ مد وبرا استخرا واقعی کرتر از
 05هزا تن د سال ،مشرول تهیه ازسازندگا داخلی وبرا استخرا واقعای بای

از 05هازا تن د ساال،

مشرول ا سال د خواست به معاونت امورمعادن وصنايع معدنی وزارت صنعت  ،معدن وتجارت گردد.
 -05درخصوص جاده دسترسی معادن جوبجی استان خوزستان ،مقررشد :

 -05/1با توجه به نامه مرا  05/00015مو

 1755/0/08وزیرمحترم صنعت،معد وتجا

 ،د خصوص

اعرال ماد  )9الیحه قانونی خرید ترلک ا اضی وامالک برا برنامه ها عراومی،عررانی مصاوب ،1108
سازمان های جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و امالک استان خوزستان  ،حسب مو د مکلاند؛ظرف مد
استعالم سازما صنعت،معد وتجا

 10وز ازتاا یخ

 ،نسبت به اعرال مالکیت ا اضای موجاود د مسایرجاد پیشانهاد

معاد اقدام نرایند.
 -05/0سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان مکل
موصوف ا پس ازمروع عرلیا

است؛تشاریاا

قاانونی مرباوط باه تغییرکاا بر ا اضای

اجرایی طرح،ازطریق ساازما جهااد کشااو ز اساتا پیگیار نرایاد.

ث) -حل و فصل مشکالت حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی استان خوزستان
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 -01درخصوص رسيدگی به مشکالت مرتبط با توسعه فعاليت شهرک ها و نواحی صنعتی دراين استان مقررشد:

 -01/1با توجه به جلسه تخصصی مو
ومنجربه انجام تااهرا

 1755/0/8ستاد که با حضو دستگا هاا ذیارب برگزا گردیاد

قانونی الزم د سطک مس ولین ذیرب دستگا ها متولی گردید،اقداما

زیرازساو

دستگا ها مرتب  ،برا هریک از مهرک ها،نواحی صنعتی وسایرمراج قانونی استا  ،مطابق با تصریرا
و تااهرا
نام شهرک

مند

د جدول زیرصو

مساحت زمين

پذیرد:
تصميم تفاهم شده

مسئله

زمان
اجراء

صو تجلسه تحوی موقات زماین د
واگذا

زمین

اسرع وقت تنظیط وتحویا وتحاول یک هاته
پذیرد

صو

مسئول اجراء

ادا کاا

ا و

مهرساز
اسااااااتاندا

شهرک صنعتی
شماره  1و 0

توسعه 105هکتا ،

اهواز و اراضی

توسعه  10هکتاا ،

تعاونی شهر و
روستا و ناحيه

 7هکتاااااا و10

صنعتی شهداء

هکتا

مصااوبه مااو ا
برنامه یز استا

خوزسااااااتا /

تصریط الزم برا تعیین کا بر زمین
توسااعه یاعتااه ازسااو مااو ا

دوهاته

برنامه یز اتخاذ گردد

سازما

وبرنامااه یااز
/ادا ک ا

پرونااااد ازسااااو ادا کاااا
مجوز سازما ملی
زمین ومسکن

ادا کاا

ا سال و پیگیر برا صدو مجاوز نیط
پذیرد

سااازما ملاای
زمین ومسکن
عرماندا

ا دسترساای بااه
 1کیلاااومتر باااا پ ا هااا و ود
عرض  05متر

به آزاد ا اهوازباه
ماهشهر

ا و

ا ومهرساز برا صادو مجاوز یکرااا و مهرسااااااز /
از تهرا صو

شهرک صنعتی

ا و

مهرساز

آبادان

شماره  0اهواز

مدیریت

اهواز

عرآیناادابالغ واجاارا پااروژ جاااد

/سازما مدیریت

دسترسی توس مرکت مهرک هاا

وبرنامااه یااز /

صاانعتی اسااتا خوزسااتا ازسااو

یک هاته

ماااااااارکت

عرماندا اهواز باه ساازما مادیریت

ماااهرکهاااا

وبرنامه یز د اسرع وقت طی مود

صاانعتی اسااتا
خوزستا
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نام شهرک

مساحت زمين

مسئله

زمان

تصميم تفاهم شده

بااا توجااه بااه ضاارو

اجراء

مسئول اجراء

ایجاااد ا

دسترسی تاا زماا احاداق تقااط
غیرهرساااطک،ادا کاا

ا آهااان

جنوب ،پیگیر ها قاانونی الزم ا
با د یاعت مجوز از مرکز بعر آو د،
عبو از ا آهن –
تقاط هرسطک

به نحو که تا زما احداق خ دوم تا احداق
ا آهن،عبو کاماله ایرن به صاو
تقاط هرسطک از ی  ،با تقب کلیاه

خ دوم
ا آهن

هزینه ها مرتب از جرلاه احاداق

ادا

ا آهن

جنوب /مرکت
مهرک ها
صنعتی استا

ا بنااااااد،بکا گیر نیاااااارو
انسااانی اهدا آموزم دید )توساا
مرکت مهرک هاا صانعتی اساتا
بالمان بامد
 007هکتا

نق وانتقال سند
مالکیت

ادا

جهادکشاو ز ،نسبت به تسری

د انتقال سندبه مرکت مهرک هاا
صنعتی اقدام نراید

تا سق
دو ما و
نیط

ادا جهاد
کشاو ز

ادا آباا با توجه به تااهط نامه هاا
عاای مااابین ماارکت مااهرک هااا
تامین آب مرب و
صنعتی مو د نیاز
مهرک

صنعتی،نسبت باه تاامین آب مارب

مرکت آباا

مو د نیازمهرک ازمناب آبی موجاود،

استا  /مرکت

تامین آب صنعتی با تخصیص پساب

یکسال

تصایه خانه ها عاضالب ومشا کت

مهرک ها
صنعتی

مرکت مهرک ها برا احداق خا
انتقال اقدام نرایند
با توجه به قرا گرعتن محادود ا از
مجوز زیست
محیطی

استاندا

مهرک د حریط  15کیلومتر مهر و
عدم امکا صدو مجوز محی زیست
برا استقرا واحدها د این محدود ،
مقر ماد؛ اساتاندا
11
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نام شهرک

مسئله

مساحت زمين

زمان

تصميم تفاهم شده

اجراء

مسئول اجراء

مرکت مهرک هاا نسابت باه تهیاه
گزا م کا مناسی ومکاتبه با دولات
محتارم

برا طرح موضوع د هیا

وزیرا و صدو مجوزاقدام نراید
کریته چها جانبه باا مسا ولیت ادا
ک مناب طبیعی و عضویت مارکت
مهرک ها،ثبت اسناد و امالک واماو
پالک های

ا اضی جهااد کشااو ز د اساتا

متعلق به شرکت

تشکی ،تا نسبت به تسری د اجارا

شهرکها

قرا دادها طرح کاداستر پالک ها

ماهوازم،)0
شوشترم،)4

نق وانتقال سند

کارون ،سراک

مالکیت

ايذه ،دزفول

ذکرمد اقدام نراید.
هزینه قرا دادهاا براساا

تاااهط،از

م، )2چذابه و

سو طرعین پرداخت واستعالم هاا

سايرشرکها و

اخذ مد توس مارکت ماهرکها از

نواحی صنعتی

ادا ک مناب
تا سق
دوما و
نیط

طبیعی/مرکت
مهرک ها/ثبت
امالک و امو
ا اضی جهاد
کشاو ز

دستگا ها مرتب با ا اضی عوق،د

مشمول)

چا چوب قوانین ومقر ا  ،تا زماا
انتقااااال سااااند دا ا اعتبااااا
می بامد.
طی هراهنگی با سازما مناب طبیعی،
ناحيه صنعتی
سردشت زيدون

 10هکتا

تخصیص ا اضی

بهبهان

وضعیت مرت  14هکتا
ک  10هکتا
تعیین تکلی

شهرک صنعتی
شماره م)4

 08هکتا

تخصیص ا اضی

اهواز
شهرک صنعتی
شماره م)4
اهواز و زيدون
بهبهان
شهرک صنعتی
مسجدسليمان4

 08هکتا و10
هکتا
 010هکتا

واگذا

ا اضی

صدو سند تک
برگ

وتخصیص

ناحیه زیدو بهبهاا

طبیعی

مود.

عرآیند تخصیص ا اضی ازسو ادا
مناب طبیعی تسری گردد
عرآیند واگذا

ا اضی ازسو ادا

جهاد کشاو ز تسری گردد
د اسرع وقت اسناد مشاعی باه تاک
برگ تبدی گردد
11

 05وز

ادا ک مناب

 00وز

 05وز

یکرا

ادا ک مناب
طبیعی
ادا
جهادکشاو ز
ثبت اسناد و
امالک
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نام شهرک

شهرک صنعتی
دزفول 2

مساحت زمين

 99هکتا

مسئله

واگذا

وصدو
سند

زمان

تصميم تفاهم شده

پیگیر

اجراء

ادا مناب

د یاعت سند بنام دولت با

اخذ مواعقت مو ا
زمین استا صو

ه یت واگذا

مسئول اجراء

 1ما

پذیرد

طبیعی/ثبت
اسناد وامالک/
جهادکشاو ز

شهرکهای
صنعتی دزفول

پس از صدو سند اعراز

 ، 1شهدای
آبادان ،

انتقال سند

کلدوز ايذه،
مالشيه و اهواز

توس

ثبت اسنادوامالک،انتقال سند ازسو
ک

ادا

ا ومهرساز

صو

ثبت اسناد و
دو هاته

مهرساز

می گیرد

 ،2تعاونی شهر

امالک /ا و

و روستا

با توجه به مواعقات منااب طبیعای و
جهاد کشاو ز با انتقال سند توسا
ادا
شوشتر 4

 105هکتا

برج  ITدزفول

 1155مترمرب

انتقال سند

ک

ا ومهرساز  ،بر اساا

مااایو ناماااه ابالغااای ازساااو

جهاد
کشاو ز

جهاد کشاو ز /

یک هاته،

سازما ادا ک

ا و

وزا تخانااه هااا جهادکشاااو ز و مهرساز
ا ومهرساااز ،اقدام الزم صااو
پذیرد
تردید قرا داد
واگذا

ادا

یکرا و

ا ومهرساز /
ثبت امالک و
اسناد

نیط
ک

ا ومهرساز نسابت باه

تردیااد قاارا دادوابالغ بااه ماارکت

دو هاته

مهرک ها صنعتی اقدام نرایید

ادا مسکن و
مهرساز

برا تامین بارق ماهرکها صانعتی
اهااواز0بااه میاازا  05مگاااوا ،

مرکت برق

اندیرشااک0بااه میاازا  75مگاااوا ،
شهرکهای
صنعتی اهواز
م،)0انديمشک
م)4وشوشترم)4

منطقه ا /

مومتر 0به میزا  75مگاوا ،مرکت
تامین برق

برق منطقه ا باه میازا  75د صاد،
سازما مدیریت برنامه یاز اساتا
 15د صااد وماارکت مااهرک هااا
صنعتی 15د صد برا
باارق 01/11کیلااووا
12
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نام شهرک

مساحت زمين

مسئله

زمان

تصميم تفاهم شده

اجراء

مسئول اجراء

هزینه ها مربوطه مشا کت نراید.
اجرا احداق پست ها عوق بعهد
مرکت برق منطقه ا می بامد.
برا تامین بارق ماو د نیاازازطریق
احداق پسات وخا انتقال،مارکت
برق منطقه ا باه میازا  75د صاد،

مرکت برق

سازما مدیریت برنامه یاز اساتا
ناحيه صنعتی

تامین برق

مربچه رامهرمز

منطقه ا /

 75د صااد ومتقاضاایا طاارح هااا

 07ما

عااوالد صاانعتی 05د صااد بخ

سازما مدیریت
وبرنامه یز /

خصوصاای)د تامین هزینااه هااا

بخ

مربوطه مشا کت نراید.

خصوصی

اجرا احداق پست ها عوق بعهد
مرکت برق منطقه ا می بامد.
د مااهرک هااایی کااه قبالهماارکت
مهرک ها صنعتی هزیناه هاا

ا

انجام داد وآب مو د نیااز ا تاامین

شهرک ها و

تامین آب

نواحی صنعتی

نرود ،مرکت آبااا نسابت باه عا

 1ما

کربود آب د آ ماهرک هاا اقادام

مرکت آباا
استا

نراید .دزعول،0اهواز،0اهواز ،1اهواز
 7ومومتر 0و ماهشهر)
باارا تااامین آب بااا مشاااا کت
ناحيه صنعتی
مربچه رامهرمز

ساارمایه گااذا بخ
 033لیتر بر ثانیه

تامین آب

خصوصاای و از

مح پساب عاضالب طرح امهرماز،

یکسال

اقدام الزم برا احداق خا انتقاال
صو
شهرک های
جديد و توسعه
شهرک های
موجود

تامین آب

مرکت آباا
استا

پذیرد.

کریته مشترکی بین مرکت مهرک ها

آباا وسازما

وآباا وسازما آب وبرق تشکی مد

آب و برق/

تا نحو آب سانی به مهرک ها د
این کریته بر سی وتصریطگیر مود.
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نام شهرک

مسئله

مساحت زمين

تصميم تفاهم شده

شهرک صنعتی
شمارهم، )0
صنعتی کارون،

کلیه اختالعاا

وحا وعصا آنهاا

کشاو ز و

مرکت مهرک ها

صانعتی،

مرکت

دوهاته

مهرکها

مشاعی به نام مرکت مهرک ها اقدام می کند

 -01/0انجام کلیه اقداما
نقشه با مختصا
عرلیا

جهادکشاو ز

با پذیرم مسا ولیت

نسبت به انتقاال اساناد باه صاو

مالميرايذه

ود صو

اجراء

ادا جهاد

انتقال سند مالکیت توس

شوشتر ،نواحی

زمان

مسئول اجراء

صنعتی

ثبتی ازسو اداره ثبت اسناد و امالک برابرماد  )9قانو حدنگا مناوط باه ا ائاه

 UTMودا ا مریط ،منطبق با مح وپروناد هاا ثبتای ازساو متاولی مرباوط باود

ا ائه نقشه ها عوق الذکرتوس دستگا متقاضی ،ادا ا

ثبت ظرف مد

یک هاته نسابت باه

ثبتی د خواستی اقدام خواهند نرود.

 -01/1سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران  ،مس ول پیگیر مصوبا
گزا م عرلکرد اقداما
صنعت،معد وتجا

صو

گرعته ا به صو

این بخ

بود وموظ

اسات

مسترربه کا گرو تسهی و ع موان تولید و وزا

منعکس نراید.

ج) -گزارش اتاق بازرگانی،صنايع،معادن وکشاورزی اهواز در ارتباط با وضعيت توليد
 -00گزارش اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن وکشاورزی اهواز ،در ارتباط با وضعيت توليد درجلسه ستاد ارائه و با توجه به موانع
ذکرشده از سوی اتاق مقرر شد ،موارد زيردر دستور کار بررسی واقدام دبيرخانه ستاد قرارگيرد :

* موضوع تهاتر مطالبا
خدما

واحدها تولید از دستگا ها اجرایی ،با بدهی این واحدها به ساازما هاا

سا  ،مبکه بانکی و...؛

* موضوع نحو سیدگی به خسا ا
خسا ا

نامی ازکاه

وا د به تجهیزا

وا د به واحدها تولید  ،از مح قطعی ها مکار بارق ،اعاط از

میزا سهریه برق ود نتیجه تنزل میزا تولید ویا هزینه ها مرتب با آسایب هاا

وامکانا

واحدها؛

* اقدام الزم د خصوص اعزای

اختیا ا

هیا

سایدگی باه پروناد هاا موضاوع مااد  001قاانو

مالیا ها مستقیط؛
* اتخاذ ترهیدا

الزم د خصوص اعزای

* بر سی عل عرضه خا

اختیا ا

الزم به مبکه بانکی د سطک استانها؛

ازچرخه قانونی و مصوب محصوال مرکت ها بو سی و برخو د قانونی با متخلاین؛
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چ) -حل وفصل مشکالت واحدهای استانی
گزارش کارگروه تسهيل ورفع موانع توليد و رئيس هيات خبرگان بانکی درجلسه ستاد برای وضعيت واحدهای توليدی درسطح
استان و نحوه اجرای مصوبات کارگروه درحوزه بانکی و سايردستگاه های اجرايی ارائه و مقرر شد:
 -01درخصوص م )20واحد استانی که دارای مشکل پرداخت حقوق هستند:

وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی ،ظرف مد
مشکال

موجود،با ذکرعناوین مشکال

اجرایی وخدما

وتعیین الزاما

قانونی برا هرکاا

هرچاه بیشتردساتگا هاا

سا  ،مراج قضایی ،مبکه بانکی و ،...به کا گرو تسهی و ع موان تولید استا اقادام

نراید .کا گرو استا موظ
ع مشکال

یک هاته ،نسبت به ا ائه لیست دقیق واحدها مذکو وعل بروز

است مراتب ا به دستگا ها مرتب ابالغ و موضوع ا تاحصول اطریناا از

واحدها موصوف ،پیگیر نراید.

 -07د خصوص  )40واحد استانی تحت ترلک مبکه بانکی مقر مد؛با هادف تعیاین تکلیا

مالکیات و

بازگشت به چرخه تولید بنگا ها تحت ترلک مبکه بانکی ،بانک های عامل مرتبط ،ظرف مد

یکرا نسبت

به تعیین تکلی
مازاد موسسا

واحدها تحت ترلک مبکه بانکی براسا
اعتبا

مصوبا

ودستو العر نحو واگاذا

اماوال

 -مصوب مو ا پول واعتبا  -اقدام ونتیجه ا به کا گرو استا منعکس نرایند.

 -00برا پیگیر مصوبا

کا گرو د حوز بانکی مقر مد؛ رئيس کارگروه استان ،ظرف ماد

نسبت به اعالم اسامی بانک هایی که مصوبا
بانک ها ازطریق دبيرخانه ستاد به هیا

یاک هاتاه،

کا گرو ا اجراء نکرد اند ،به دبیرخانه ستاد اقدام ،تاا ایان

انتظامی بانک ها د بانک مرکز معرعی موند.

 -00د خصوص  )11واحد استانی دا ا پروند قضائی مقر مد؛ سوابق این واحدها طی نامه ا ازساو
کارگروه به دادستانی مرکاز اساتا مانعکس تاا ازآ طریق،اقاداما
پروند ها قضائی واحدها موصوف صو

الزم بارا تساری د تعیاین تکلیا

پذیرد .ونومات ناماه بارا دادساتانی کا کشاو نیاز

ا سال می گردد.
 -04د خصوص  )45واحد اکد و تعطی استا با قابلیت احیااء وبازگشات باه چرخاه تولیاد واماتغال
مقر

مد،کارگروه استان

وعص مشکال

ظرف مد

این بنگا ها اقدام

حداکثریک ما  ،با استااد ازظرعیت واختیا ا
نراید .کليه دستگاه های اجرايی

مجدد این واحدها  ،نسبت به اجرا مصوبا

مرتب د استا موظاند؛ برا احیاء وععالیت

کا گرو اقدام نرایند.

 -08با هدف تکميل و راه اندازی طرح های نيمه تمام و پروژه های مهم استان مقرر شد :
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کا گرو استا  ،نسبت به مناسایی طرح ها وپروژ ها نیره ترام با حجط سرمایه گذا

باال  055میلیا د

توما وبا پیشرعت عیزیکی باال  05د صد ،اقدام و با استااد ازظرعیت کا گرو  ،موان ومشکال
مو د بر سی قرا داد و برا
این طرح ها خا
وتجا

ع موان آنها تصریط گیر الزم صو

از اختیا ا

وعص موان ومشکال

پذیرد.چنانچه ح وعص مشکال

استا بود ،لیست این طرح ها به معاونت طرح وبرنامه وزا

منعکس خواهدمد .معاونت موصوف موظ

آنهاا ا

صنعت،معد

است؛نسبت به انجام پیگیر ها الزم د جهت حا

این طرح ها اقدام نراید.

 -09با هدف رسيدگی فوری به مشکالت وحل و فصل مسائل واحدهای توليدی مستقر دراستان خوزستان:
 -09/1کليه بانک های عامل و دستگاه های اجرايی موظاند؛با تاویض اختیا ا

الزم به د هاا اساتانی،امکا

تصریط گیر وح وعص مشکال

د کا گرو ها استانی ا عراهط آو ند.

 -09/0چنانچه عدم اجرا مصوبا

کا گرو منجربه اختالل د تولید وکاه

امتغال بنگا ها مود ،دستگا

اجرایی ویا بانک عام مرتب  ،ازسو کا گرو تسهی و ع موانا تولیاد اساتا ،به دلیا عادم اجارا
مصوبا

موضوع ماد  )01قانو

 -15با عنایت ابهاما

ع موان تولید ،به مراج نظا تی وقضائی ذیرب معرعی می موند.

موجود د خصوص طی تشریاا

قانونی مربوط به اخذ مجوزها قانونی از ساازما

حااظت محی زیست د عرآیند اجرا طرح اولیه مجتر عوالد آتیه خاو میانه و هرچنین طرح توسعه
حال اجراء وبا توجه به توضیحا

د

مدیرک حااظت محی زیست استا د خصوص مرای واحد ماذکو ،

مقر مد؛ سازمان حفاظت محيط زيست ،د اسرع وقت نسبت به بر سی موضوع اقدام ونتیجاه ا باه کاا گرو
استانی و دبیرخانه ستاد تسهی اعالم نراید.
ح) -حل وفصل مشکالت شرکت آذرآب
 -11درخصوص مشکالت واحد با سازمان تامين اجتماعی مقررگرديد:

 -11/1با عنایت به اعالم ومواعقت سازما تامین اجتراعی ونظربه عدم تعدی نیروازسو مارکت کسار

حدود  175نارلیست بیره به دلی عو یا بازنشستگی از مجروعه بود اسات) ،واحد می تواند باا عایات ساایر
مروط ازمرای بخشودگی جرائط مند

د قانو بودجه سال  1755ک کشو بهر مند گردد.

 -11/0با توجه به مرای نقدینگی واحد و د خواست واحاد موصاوف،مبنی برپرداخات ساهط  4د صاد
کا عرما طی  )0ما

 ،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

نسبت به بر سی موضوع واعرال حداکثرمساعد

معاونت واب کا ) ،با هرکا

سازما تامین اجتراعی،

با واحد اقدام ونتیجه ا به دبیرخانه ستاد منعکس نرایند.
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 -11/1با توجه به مواعقت سازما تامین اجتراعی ،د صو

جایگزینی وثیقه متناسب با میزا بادهی کاه

دا ا امکا نقدموندگی بود ،یا با ا ائه ضرانت نامه معادل بدهی ازسو مرکت،سازما تامین اجتراعی با
هراهنگی سازما ثبت اسنادکشو  ،نسبت به آزاد ساز ملک بازدامتی اقدام نراید.
 -11/7با توجه به مواعقت سازما تامین اجتراعی ،برا آزادساز وثایق مازاد واستااد ازآ برا د یاعت
عدم اجرا بند )11/1مصوبا ،کميته حقوقی وقضائی ستاد ،نسابت باه بر سای

تسهیال ،مقر مد؛ د صو

قانونی موضوع اقدام نرود وبا تدا ک برگزا
اسناد کشو ،تصریرا

واقداما

جلسه ا مشترک با طرعین موضوع،ازجرله ساازما ثبات

اجرایای الزم ا اتخااذ ود صاو

نیااز ،موضاوع باه دبیرخاناه ساتاد

منعکس گردد.
 -10درخصوص چک برگشتی واحد ومکاتبات متعدد برای حل و فصل مشکل شرکت ،به ويژه مکاتبه وزيرمحترم اموراقتصادی
و دارايی با رئيس کل محترم وقت بانک مرکزی مموضوع نامه شماره  06/782212مور  ،)7199/77/40مقررگرديد:

 -10/1با عنایت به عدم مغایر

قانونی وضرو

ح وعص مشاکال

واحادها باز گ مقیاا  ،ایان

واحدتولید ازتبصر ها بند  )7آیین نامه اجرایی تبصر  )1ماد  )0قانو صدو چک ،موضوع تصاویب
نامه مرا 00049 /40058ها مو
دامت.د صو

 98/50/10مستثنی مد وقابلیت طرح د ماو ا تاامین ا خواهاد

صدو مصوبه مربوطه ازسو مو ا تامین استا ؛مبنی برتعلیق محدودیت این بنگا تا یک

سال دیگر،مصوبه مو ا تامین مو د تایید ستاد قرا میگیرد.
 -10/0معاونت حقوقی رياست جمهوری ،موظ

است؛ طرف مد

 15وز ازتا یخ اباالغ مصاوبه ،نسابت باه

اظها نظرمکتوب برا این پیشنهاد اقدام نراید .چنانچه طی یاک هاتاه نظرمکتاوب معاونات حقاوقی باه
دبیرخانااه واسااتاندا

اسااتا مرکااز واص ا نشود،مصااوبه ابالغاای ازسااو مااو ا تااامین اسااتا ،

الزم االجراءخواهد بود.
 -11درخصوص امهال بدهی شرکت نزد بانک های عامل مقررگرديد:

 -11/1متقاضی ظرف مد

یک هاته،نسبت به ا ائه برنامه عرلیاتی تولید وبرنامه اجرایی ماالی مرباوط باه

بازپرداخت بدهیها بانکی به بانکها عام اقدام نراید.
 -11/0به منظو جلوگیر ازاختالل د ععالیت واحد تولید وضرو
واحد،به صو

هرزما

 ،بانکهای عامل

ایرا وتوسعه صاد ا ) ،ظرف مد

ح وعص وتعیین تکلیا

پروناد

بانک ها مهر،د ،سینا،پاساا گاد ،ملات،ملی ایرا ،س،ه،صااد ا

د وز؛ پاس ازد یاعات برناماه واحد،باه صاو
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د نظرگرعتن تعداد دععا

امهال مد  ،با اعطا حداق  )10ما تناس،نسبت به تقسای بادهی حاداق )0

پرداخت،اقدام نرایند.

ساله وبدو پی

بانک کشاورزیمسهامدار اصلی شرکت) ،پیگیر ها الزم ا د این خصوص به عر آو د وتا یخ دقیاق ماروع
عرآیند ا به کلیه بانک ها اعالم نراید .با تعیین تکلی
محدودیت ها مقر ا
تبصره م -)7د صو
اجرا اقداما

نامی از بدهی غیرجا

وضعیت بدهی،متقاضی ازمرولیت محرومیات هاا و

مستثنی می گردد.

عدم انجام تعهدازسو مدیو ،بانکها می توانند وعق مقر ا
برا د یاعت مطالبا

بانک مرکاز  ،نسابت باه

اقدام نرایند.
هریک ازبانک ها ،منجر به ایجاد خسا

تبصره م -)4با عنایت به اینکه عدم اجرا تکالی

می گردد ،د صو تی که هریک ازبانک ها پس ازابالغ مصوبه ستاد از اجرا مصاوبا

د ساایر باناکهاا
اساتنکاف نرایناد،

موضوع ازطریق دبیرخانه ستاد به مراج قضایی وباز سای ذیارب مانعکس مای گاردد.باننک مرکنزی نیاز
مکل

است؛ نظا

برحسن اجرا تکالی

تعیین مد برا بانک ها ا تا مرحله خارو واحاد ازبحارا

پیگیر نراید.
 -11/1بانک های عامل ؛با هدف ا ائه خدما
اقداما

بانکی به این واحد ،تا زما تعیین تکلی

اجرایی،د ا تباط با تعیین تضامین مرکت،حداکثرمساعد

 -11/7با توجه به تعیین تکلی

بدهی،ضارن توقا

ا بعر آو ند.

مد بدهی واحد د تعداد ازبانک ها ازجرله تجا

واقتصااد ناوین)،

مرکت می بایست د سر سید مشخص مد ازسو بانک ها حدود د ما ) ،نسبت باه پرداخات بادهی
خود اقدام نراید.
 -11/0سوابق مکایت حقوقی عی مابین مرکت وبانک صاد ا ،به دبیرخانه ستاد تسهی ا ائه تا موضوع از
سو کریته ها ذیرب مو د بر سی قرا گیرد.
 -17درارتباط با ضمانت نامه ارزی بانک توسعه صادرات مقررشد:

 -17/1با توجه به طرح مکایت مرکت د مراج قضائی کشو سو یه وصدو
آذ آب،مقر مد؛تا صدو
و ودخسا

ا بدو باه ناا مارکت

ا نهایی وبا هدف جلوگیر ازاختالل د تولید وامتغال این واحد وجلوگیر از

به سایربانک ها امهال کنند تسهیال ،بانک توسعه صادرات اقداما اجرایی خود ا متوق

 -17/0بانک کشاورزی با هرکا

بانک مرکز  ،ظرف مد

صاد ا  ،برا میو محاسبه نر بازپرداخت ا ز براسا
اقساط ،اعط از دو تناس ومد

دوهاته ،نسبت به برگزا
مقار ا

زما بازپرداخت اقدام نرایند.
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 -10درخصوص مشکالت مالياتی واحد مقررشد:

 -10/1د اجرا ماد  )04قانو مالیا
مبنی برعادم پرداخات مالیاا

ا زم اعزود ،شرکت آذرآب،د اسرع وقت مدا ک ومستندا

خاود

بارا زم اعازود کا عرماا مارکت آذ آب ا باه ساازما امو مالیااتی

تحوی نراید .سازمان امورمالياتی نیزاقدام الزم ا بارا

عا بادهی مالیااتی مارکت آذ آب و وصاول آ

ازمخص ثالث بعر آو د.
 -10/0برا بخشودگی جرائط نیز مقر مد؛ با توجه به زما تسویه و د صو
برابر قوانین ومقر ا

د زما تسویه ،موضوع تعیین تکلی

پرداخات اقسااط بادهی،

مود.

) -گزارش اهم اقدامات دبيرخانه طی دو هفته گذشته؛ جهت استحضار اعضای محترم ستاد

 سار قائط مقام ئیس ستاد به استا ها آذ بایجا غربی و هردا و برگزا جلسه کا گرو تسهی و عا موانا تولیاد باا
حضو ایشا
 برگزا جلسه ح و عص موان پی

و طرح ها و مرکت ها بز گ مقیا = مرکت لوله و نو د اهاواز و مارکت

هولدینگ توسعه سیاحا سرزمین ایرانیا
 برگزا هاترین جلسه کریته حرایت قضائی ازتولید و سرمایه گذا

بر سی ویه ها تعیین تکلی پروناد هاا دا ا

حکط قضائی یا و مکستگی و بر سی پی نویس آیین نامه داخلی کریته)
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رونوشت:
 جناب آقای دکترجهانگيری معاون اول محترم رئيس جمهور،جهت مزيد استحضار و صدور اوامرالزم. جناب آقای دکتر واعظی رئيس محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوری ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . جناب آقای مهندس رزم حسينی وزيرمحترم صنعت ،معدن وتجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور ،جهت استحضار وصدور دستورالزم ،در راسنتایاجرای مصوبات مرتبط .
 سرکارخانم دکترجنيدی معاون محترم حقوقی رئيس جمهور ،جهت استحضار و صدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکترعلوی وزيرمحترم اطالعات ،جهت استحضار وصدور اوامرالزم . حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای منتظری ،دادستان محترم کل کشور،جهت استحضار وصدور اوامر الزم. جناب آقای اسماعيلی رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکترنگاهداری مشاور و رئيس محترم حوزه رياست مجلس شورای اسالمی ،جهت استحضار. حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای طائب رئيس محترم سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جهت استحضار و صدوردستورالزم. حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقای درويشيان رئيس محترم سازمان بازرسی کل کشور ،جهت استحضار وصدور دستورالزم. جناب آقای سليمانی دشتکی ،استاندار محترم استان خوزستان ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط و ارائه گزارش به دبيرخانه. جناب آقای آقازاده ،استاندار محترم استان مرکزی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط و ارائه گزارش به دبيرخانه. استانداران محترم و روسای کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد سراسرکشور ،جهت آگاهی و اقدام الزم ،به منظور اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای دکتربذرپاش رئيس محترم ديوان محاسبات کشور ،جهت استحضار و صدور دستورالزم. جناب آقای دکترپاليزدارمشاور محترم معاون اول رئيس جمهور ودبيرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،جهت استحضاروصدور دستورالزم. جناب آقای صادقی نيارکی ،معاون محترم امور صنايع جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای کشاورز ،معاون محترم امور معادن و صنايع معدنی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای رسوليان ،معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای قنبری ،رئيس محترم سازمان خصوصی سازی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای انصاری ،معاون محترم وزير دادگستری و رئيس سازمان تعزيزات حکومتی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط.جناب آقای حسين زاده ،مديرعامل محترم بانک ملی ايران ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای چقازردی ،مديرعامل محترم بانک سپه ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای صيدی ،مديرعامل محترم بانک صادرات ايران ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای بيگدلی ،مديرعامل محترم بانک ملت ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای دولت آبادی ،مديرعامل محترم بانک تجارت ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط.جناب آقای خدارحمی ،مديرعامل محترم بانک کشاورزی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای مهری ،مديرعامل محترم بانک صنعت و معدن ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای فرزين ،مديرعامل محترم بانک کارآفرين ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط.جناب آقای شايان ،مديرعامل محترم بانک مسکن ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای بلگوری ،مديرعامل محترم بانک اقتصاد نوين ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای فطانت فرد ،مديرعامل محترم بانک آينده ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای پرويزيان ،مديرعامل محترم بانک پارسيان ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای قاسمی ،مديرعامل محترم بانک پاسارگاد ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای مهديان ،مديرعامل محترم بانک توسعه تعاون ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. -جناب آقای صالح آبادی ،مديرعامل محترم بانک توسعه صادرات ايران ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط.
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 جناب آقای کريمی ،مديرعامل محترم بانک دی ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای سهمانی ،مديرعامل محترم بانک رفاه کارگران ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای قدمی ،مديرعامل محترم بانک سرمايه ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای ايمانی ،مديرعامل محترم بانک سينا ،جهت آگاهی و اقدام الزم برای اجرای مصوبات مرتبط. جناب آقای مهندس سهل آبادی رئيس محترم خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری الزم. جناب آقای بهرامن ،رئيس محترم خانه معدن ايران ،جهت آگاهی و دستور پيگيری الزم. جناب آقای مهندس نيازی دبيرمحترم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،جهت اطالع ،نظارت وپيگيری دقيق ومستمر ،به منظور اجرای به موقنع تمنامی مصنوباتابالغی و ارائه گزارشات هفتگی مربوط به روند اجرای مصوبات به اينجانب.
 روسای محترم سازمان های صنعت ،معدن وتجارت ودبيران کارگروه های تسهيل و رفع موانع توليد  17استان و جنوب کرمان جهت اطالع و اقدام الزم به منظنوراجرای مصوبات مرتبط.
 روسای محترم کميتههای تخصصی ستاد ،جهت اطالع و اقدام الزم به منظور اجرای مصوبات مرتبط./ 4262729 /-
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